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Относно: Мотивирано становище на шведския парламент във връзка с предложението 
за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на 
баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на 
дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище на шведския парламент относно 
горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложение за мотивирано становище на комисията на шведския парламент

В контекста на прегледа на прилагането на принципа на субсидиарност по отношение 
на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване 
на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на 
дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки 
(COM(2012)0614), което е разгледано в доклад № 2012/13:CU14 на комисията по 
граждански въпроси – „Преглед на спазването на принципа на субсидиарност по 
отношение на предложението за директива за подобряване на баланса между половете 
сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова 
търговия “, шведският парламент счита, че текстът на предложението е в противоречие 
с принципа на субсидиарност. Посочените от парламента мотиви са следните:

Основната цел на директивата е да се предвидят мерки за осигуряване на по-
балансирано участие на мъжете и жените сред директорите без изпълнителни функции 
на дружествата, допуснати до борсова търговия, чрез установяване на мерки, насочени 
към ускоряване на напредъка по отношение на баланса между половете, като 
същевременно на дружествата се предоставя достатъчно време, за да предприемат 
необходимите действия. Целта на предложението е да се гарантира, че жените, чието 
участие е по-слабо, представляват най-малко 40 % от директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати до борсова търговия.

Шведският парламент счита, че е от значение да се гарантира много по-добър баланс 
между половете по отношение на участието при взимане на икономически решения. 
Той също така изразява становище, че предвид значимостта на тази сфера, това е една 
положителна инициатива.

Въпреки това изглежда, че естеството на предложението не е такова, че да даде на 
акционерите от многобройни държави членки решаващо влияние върху управлението 
на дружествата. Ситуацията в Швеция е добър пример за трудностите, с които би се 
сблъскал предложеният текст. В Швеция съветът се назначава от акционерите. Работата 
на съвета се основава на доверие и членовете му не се назначават в правния смисъл на 
думата. Съветът представлява акционерите и е отговорен пред организацията и 
управлението на дружеството. Акционерите имат най-голяма власт в дружеството и са 
в състояние да разпуснат съвета във всеки един момент. Предложеният текст обаче 
предполага въвеждането в практиката на механизъм от правно естество при 
назначаването на директорите, което не е в съгласие с текущия модел на работа. Освен 
това проблемите от трансграничен характер не са такива, че да изискват въпросът да 
бъде уреждан на равнище ЕС.

Съгласно становището на шведския парламент правилата за назначаване на директори 
от страна на акционерите следва да останат в сферата на компетентност на всяка 
държава членка. Шведският парламент счита, че различните мерки, насочени към 
засилване на баланса между половете в дружествата, трябва да продължат да бъдат 
прилагани на национално равнище. Дружествата, допуснати до борсова търговия в 



CM\923149BG.doc 3/3 PE502.183v01-00

BG

Швеция, са определили комитет за назначаване в контекста на текущата система за 
саморегулиране. Въпросната система за саморегулиране предвижда също така и 
правила, насочени към осигуряване на баланс между половете. Целта е да се окаже друг 
тип влияние върху поведението на акционерите. Предприетите действия трябва се 
адаптират към условията, които преобладават в различните държави членки по 
отношение на структурата на собственост, начина на управление на дружествата и 
другите действия за подобряване на баланса между половете.

Съгласно становището на шведския парламент предложението, във вида, в който е 
внесено, не оправдава вземане на мерки на равнище ЕС. Шведският парламент счита, 
че целта за установяване на баланс между половете в структурите за взимане на 
икономически решения ще се постигне по-лесно чрез предприемането на действия на 
национално равнище.


